VOEDSELBANK CULTUUR
NIEUWSBRIEF
OKTOBER/NOVEMBER 2019
Met uw Voedselbankpas gratis naar theater, film of museum?
Dat kan met VOEDSELBANK CULTUUR!

In deze nieuwsbrief vind je een aantal leuke tips terug, speciaal geselecteerd voor klanten van de Voedselbank
Amsterdam. En zoals altijd kunnen klanten van Voedselbank Amsterdam weer naar allerlei theaters, musea en
bioscopen. Als er op de dag van de voorstelling nog stoelen onbezet zijn, kunnen klanten van de Voedselbank
daar gratis gebruik van maken. Ook voor een aantal musea zijn gratis kaarten beschikbaar!
Vrijkaartjes: Concert Ciconia Consort: Groeten uit Scheveningen in het Concertgebouw
‘Groeten uit Scheveningen’ is een programma over de glorietijd van het klassieke concertleven van de
badplaats Scheveningen. Een van de grootste attracties van de badplaats zijn de concerten in de Kurzaal. En
tot de jaren ‘60 van de vorige eeuw is Scheveningen een internationaal muzikaal centrum van allure. Zo vindt
in de Kurzaal de Nederlandse première van Mahlers vijfde symfonie plaats door de Berliner Philharmoniker en
gaat in 1947, met een optreden van dirigent Leonard Bernstein, het 1e Holland Festival officieel van start.
In het concert is ster‐violiste Maria Milstein is te bewonderen in Tzigane van Ravel en het Vioolconcert in d van
Mendelssohn. Voor de liefhebber zal in de pauze als culinaire versnapering Scheveningse haring gepresenteerd
worden
Datum: 18 oktober
Locatie: Het Concertgebouw – Kleine Zaal, Amsterdam
Tijd: 20:15 uur
Wij mogen 30 vrijkaarten voor 'Groeten uit Scheveningen' weggeven voor klanten van de Voedselbank. Deze
kaarten zijn inclusief een drankje (vooraf en pauze). Wil je kans maken op de kaartjes, mail dan snel naar
vbcultuur@outlook.com.

Vrijkaartjes met kids: Animatiefilm Terra Willy: de onbekende planeet
In de herfstvakantie vindt het Cinekid Festival weer plaats, het leukste mediafestival voor kinderen. Wij mogen
4x 2 kaarten weggeven voor de vrolijke animatiefilm Terra Willy: de onbekende planeet. De film is Nederlands
gesproken, en geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Datum: 19 oktober
Tijd: 16:30
Locatie: Westergastheater
Wil je kans maken op 2 kaarten? Mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com

Vrijkaartjes: Museumnacht 2019
Eén nacht per jaar openen ruim 50 Amsterdamse musea en culturele instellingen hun deuren tijdens de
Museumnacht Amsterdam. Er zijn zo'n 250 bijzondere evenementen, zoals workshops, concerten, speciale
rondleidingen, optredens en je kunt lekker eten en drinken.
Natuurlijk zijn ook de vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen. Bekijk de website voor het
programma.
Datum: 2 november 2019
Tijd: 19:00 ‐ 02:00 uur
Wij mogen 20 vrijkaarten voor de Museumnacht 2019 weggeven voor klanten van de Voedselbank. Wil je kans
maken op de kaartjes, mail dan snel naar vbcultuur@outlook.com.

Gratis: tentoonstelling 'Opslaan als.. ‐ Hoe verzamel je de stad?
In de tentoonstelling geeft het museum een inkijk in zijn gevarieerde collectie van ruim 100.000 objecten die
stuk voor stuk een verhaal vertellen over de stad Amsterdam en haar bewoners. Van vreemde snuisterijen tot
iconische werken. Van menselijke haarlokjes tot waardevolle schilderijen. Wat verzamelt een stadsmuseum
allemaal?
Al sinds het ontstaan van Amsterdam, ruim zeven eeuwen geleden, worden allerlei spullen bewaard die iets te
maken hebben met Amsterdam, haar inwoners of belangrijke gebeurtenissen in de stad. In 'Opslaan als..' laat
het museum maar liefst 700 objecten uit zijn collectie zien en toont daarmee de omvang en diversiteit van de
stadscollectie. Bezoekers ontdekken de bijzondere en vaak persoonlijke verhalen die achter voorwerpen schuil
gaan, en hoe deze in het Amsterdam Museum zijn terecht gekomen. Het museum kijkt ook met een kritische blik
naar wat tot nu toe is verzameld en vooral: wat niet. .
Datum: 18 oktober 2019 t/m 1 maart 2020
Adres: Amsterdam Museum, Kalverstraat 92
Toegang: met de voedselbankpas heb je altijd gratis toegang tot het Amsterdam Museum
Meer informatie: www.amsterdammuseum.nl

In Amsterdam nemen deze instellingen deel aan Voedselbank Cultuur. LET OP! Wijzigingen voorbehouden. Het actuele
aanbod is te vinden op onze website.

Theater
Op de dag van de voorstelling kan er gebeld worden of er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Op vertoon van de Voedselbankpas kunt u gratis naar de voorstelling.
Bijlmer Parktheater
International Theater Amsterdam
Theater Bellevue
De Krakeling
De Meervaart
Podium Mozaïek
Amsterdams Marionetten Theater
DeLaMar Theater

http://www.bijlmerparktheater.nl/
https://ita.nl/nl/
http://www.theaterbellevue.nl/
http://krakeling.nl/
http://www.meervaart.nl/
http://www.podiummozaiek.nl/
http://www.marionettentheater.nl/
https://delamar.nl/

BIMHUIS

https://www.bimhuis.nl/

Film
Gratis toegang tot niet‐uitverkochte films op vertoon van uw Voedselbankpas:
Het Ketelhuis
EYE (film en museum)

http://www.ketelhuis.nl/
https://www.eyefilm.nl/

(ma. t/m do. 10.00‐17.00)

Musea
Gratis toegang op vertoon van uw Voedselbankpas:
Amsterdam Museum
https://www.amsterdammuseum.nl/
Cromhouthuis
http://www.cromhouthuis.nl/
Museum Willet‐Holthuysen
http://www.willetholthuysen.nl/
Museum Ons Lieve Heer op Solder
https://www.opsolder.nl/
Joods Cultureel Kwartier
https://jck.nl/
Verzetsmuseum Amsterdam
https://www.verzetsmuseum.org/
Eye Filmmuseum
https://www.eyefilm.nl/
(Gratis toegang van maandag t/m donderdag tussen 10 en 5)
Mail vbcultuur@outlook.com voor een gratis kaartje voor:
Rijksmuseum
Van Gogh Museum
Stedelijk Museum Amsterdam
Groepsportretten uit de 17de eeuw
Hermitage Amsterdam

https://www.rijksmuseum.nl/
https://www.vangoghmuseum.nl/
http://www.stedelijk.nl/
https://www.hollandersvandegoudeneeuw.nl/
https://hermitage.nl/nl/

Heeft u vragen over VBCultuur? Stuur dan gerust een mailtje naar vbcultuur@outlook.com.

